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SINDIFERN reivin-
dica que Governo 
Estadual encaminhe 
à Assembleia Legis-
la  va a Proposta de 
Emenda à Cons  tui-
ção (PEC) que esta-
belece o limite má-
ximo remuneratório 
para os servidores 
estaduais. A medida 
proporcionará eco-
nomia de até R$ 39 
milhões/ano aos co-
fres públicos.
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Nota

Sindifern presta esclarecimento à sociedade

Relativo à divergência de informação sobre a arreca-
dação de janeiro de 2012

1) Como tradicionalmente o faz, ao longo dos anos, os dados di-
vulgados pelo SINDIFERN sobre a arrecadação estadual são extraídos do 
próprio Portal da Transparência do Governo do Estado. À exceção do texto 
publicado em 15 de fevereiro sobre a arrecadação do mês de Janeiro de 
2012, onde ressalvamos que a arrecadação de R$ 320 milhões não era 
precisa, mas teria uma variação inferior a 1 %, porque o referido portal 
ainda não tinha sido atualizado com os dados das receitas e despesas do 
presente exercício, em uma clara afronta aos artigos 48-A e 49 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

2) Por mera coincidência do destino, após a matéria do SINDIFERN 
já circular nas redações dos principais veículos de comunicação, o Gover-
no atualizou o Portal da Transparência com os dados de 2012 e, segundo 
o próprio portal, a arrecadação do ICMS de Janeiro de 2012 foi de R$ 
315.571.649,03 e não de R$ 308.156.556,87 , como afi rmado no item 1 da 
Nota Explicativa do Governo (O Governo não considerou o adicional de 
ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECOP);

3) Esclarece-se que o FECOP foi instituído pela Lei Complementar 
Estadual n° 261, de 2003, e se refere a cobrança adicional de ICMS sobre 
determinados produtos relacionados no art. 27-A da legislação que dispõe 
sobre o ICMS no Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Estadual n° 6.968, 
de 1996; 

4) De qualquer forma, seja R$ 315 milhões, seja R$ 308 milhões, 
OBTIVEMOS EM JANEIRO DE 2012 A MAIOR ARRECADAÇÃO DE ICMS 
MENSAL DA HISTÓRIA DO RN!

Relativo a comparação da arrecadação de janeiro de 
2012 com a de janeiro de 2011

5) Quanto à arrecadação do mês de Janeiro de 2011, lembramos 
que a antecipação da receita do ICMS em dezembro de 2010 na ordem de 
R$ 40,112 milhões, realizada ao apagar das luzes pelo Governo anterior, 
foi um fato público e notório, que sofreu severas críticas do atual governo, 
do SINDIFERN e da sociedade. 

6) Em virtude desse evento, segundo os dados do Governo em 
nota, a arrecadação de janeiro de 2011, que era para ter sido de R$ 
277,348 milhões, foi efetivamente, após o desconto da antecipação, de R$ 
237,235 milhões. 

7) Ressalta-se, porém, que o Portal da Transparência aponta que a 
arrecadação de janeiro de 2011 foi de R$ 240.992.913,59, exatamente o 
valor utilizado pelo SINDIFERN na sua matéria informativa, e que continu-
aremos a utilizar por ser o dado ofi cial. 

8) Assim, a diferença entre o efetivamente recebido (caixa) em 
arrecadação de ICMS pelo atual governo em Janeiro de 2011 em compa-
ração com Janeiro de 2012 é exatamente R$ 74.578.735,44 (agora com 
todos os dados ofi ciais do Portal da Transparência) e não somente de R$ 
30 milhões, conforme afi rmado na Nota Explicativa.

9) Para que a população potiguar possa consultar a veracidade os 
dados acima, basta seguir os seguintes passos: Acesse o site: www.trans-

parencia.rn.gov.br, clique no link: RECEITAS -> Selecione a posição a ser 
consultada, o mês e o ano (NO MÊS ? 2011 OU 2012 ? JANEIRO) -> Se-
lecione em Por Receita e clique em Consultar. Na tela seguinte, clique 
em Receitas Correntes. Em seguida, em Receita Tributária. Em seguida em 
Impostos. -> Aparecerão os dados sobre o: Imposto sobre a Produção e 
Circulação (ICMS): Vide o dado: RECEITA REALIZADA (R$).

 
Relativo ao pagamento das promoções dos auditores 
fi scais

 
10) Quanto à consideração de um aumento de 9,4% na folha de 

pessoal da Secretaria da Tributação (item 5), com a afi rmação de que “de-
corrente, principalmente, das promoções que estavam represadas há vá-
rios anos e que foram concedidas em 2011”, não encontra respaldo na 
verdade dos fatos.

 11) O último processo promocional da carreira dos Auditores Fis-
cais ocorreu em janeiro de 2010, com a promoção por antiguidade de 222 
servidores, o que representa apenas cerca de 40% dos auditores ativos. 
Cabe frisar, igualmente, que a folha de pagamento do Estado cresce de for-
ma natural, com o pagamento das vantagens pessoais concedidas a todos 
os servidores estaduais, como o pagamento dos quinquênios. 

12) Todavia, o valor pecuniário das promoções não foi pago pelo 
governo anterior, o que ensejou a propositura de um Mandado de Segu-
rança, em 12 de abril de 2010, cujo processo é o de nº 2010.004879-5. O 
Referido instrumento processual foi julgado favorável em 15 de dezembro 
de 2010, mas somente foi implementado nos contra-cheques dos Audito-
res Fiscais pelo atual governo no mês Agosto de 2011, após o Desembar-
gador Rafael Godeiro estabelecer, em despacho do dia 1º de agosto, multa 
diária e crime de desobediência em caso do descumprimento da referida 
decisão judicial. O processo é público e basta consultar o seu andamento 
processual através do site www.tjrn.jus.br, em consultas de processo de 
2º grau. 

13) Dessa forma, as promoções dos Auditores Fiscais não foram 
“concedidas em 2011”, deixando a entender que se tratou de uma benesse 
do atual Governo, mas sim foram pagas após determinação e ordem de 
cumprimento do Poder Judiciário Estadual.

14) Pelos fatos expostos, observa-se que o SINDIFERN não fez, e 
nunca fará, nenhuma manipulação de dados, conforme levianamente foi 
afi rmado pela Nota do Governo do Estado. Os dados são públicos e a fonte 
é o próprio Portal da Transparência do Governo Estadual!

15) Portanto, na data exata em que comemora 23 anos de dedica-
ção à luta, aos direitos e aos interesses dos Auditores Fiscais do Estado, o 
SINDIFERN reafi rma seu compromisso com a categoria e, sobretudo, com 
a sociedade potiguar.

16) Conclamamos, por fi m, que os nossos Auditores Fiscais se em-
penhem cada vez mais no desempenho das suas funções de arrecadação, 
controle e fi scalização dos tributos estaduais, função essencial ao funcio-
namento do Estado conforme prevê a Constituição Federal, no seu art. 37, 
XXII, com o objetivo supremo de proporcionar os recursos necessários 
ao Estado do Rio Grande do Norte, para que possa cumprir suas políticas 
públicas e sociais, tão almejadas, reclamadas e necessárias para o povo 
potiguar.

Em atenção à Nota Explicativa divulgada pelo Governo do Estado na imprensa em 16 de fevereiro, em resposta à 
matéria sobre a arrecadação estadual publicada pelo SINDIFERN, vimos esclarecer os seguintes pontos à sociedade 

potiguar, repondo a verdade dos fatos:
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descaso

TV Ponta Negra mostra a insegurança do Posto Fiscal de Caraú

Falta de segurança, medo, péssimas 
condições de trabalho. Essas são algumas das 
difi culdades enfrentadas pelos auditores fi scais 
no Posto Fiscal de Caraú, principal posto de 
fi scalização tributária do Rio Grande do Norte, 
na divisa com a Paraíba, BR 101. A situação foi 
denunciada em reportagem da TV Ponta Negra, 
exibida no programa Patrulha da Cidade, no úl-
timo dia 17 de abril. 

O Posto Policial que garantia a seguran-
ça do local foi desativado há alguns meses, após 
a falta de pagamento das diárias operacionais 
dos policiais militares. Em decorrência disso, 

auditores fi scais, servidores administrativos e 
caminhoneiros convivem diariamente com a 
sensação de medo e insegurança no local, que 
também virou ponto de prostituição.

Denúncias de assaltos e más condições 
estruturais, como falta de iluminação no pátio 
e até mesmo de itens essenciais, como água mi-
neral e papel higiênico, foram apontadas pelos 
servidores no decorrer da reportagem.

Além dos servidores que trabalham no 
local e caminhoneiros, a equipe da TV Ponta 
Negra entrevistou a presidente do Sindicato 

dos Auditores Fiscais do RN (Sindifern), Mar-
leide Macêdo. Segundo ela, por diversas vezes 
o sindicato procurou a Secretaria do Estado de 
Tributação para exigir o policiamento efetivo, a 
fi m de que seja garantida a segurança dos audi-
tores fi scais que ali trabalham, bem como dos 
demais servidores e caminhoneiros.

Enquanto não são tomadas as devidas 
providências, os auditores fi scais e servidores 
que desempenham seus trabalhos no posto fi s-
cal de Caraú convivem com a tensão e insegu-
rança no local.

Presidente: Marleide Carvalho de Macêdo
Vice-presidente: Genilde Lima dos Santos

Diretor de Formação Intersindicais: Pedro Lopes de Araújo 
Neto (Titular) e Moisés Mattos da Conceição (Suplente)
Diretor Financeiro: José Bilro Machado (Titular), Sebastião 
Antonio Seabra de Macêdo (Suplente)
Dir. Jurídica e Assuntos Técnicos: Alcides Pereira de Castro 
(tit), Michael Pedrosa Magalhães (sup.)
Dir. Relações Parlamentares: José Vieira de Figueiredo (tit), 
Carlos Roberto de Fontes Pereira (sup.)
Dir. Comunicação e Sócio-cultural: Edilson de Oliveira Bezer-
ra Junior (tit), Mara Lúcia da Silva Bezerra (sup.)
Dir. Aposentados e Pensionistas: José Juvenal de Macêdo (tit), 
José Kelser Bezerra da Costa (sup)

Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do RN
Alameda das Mansões s/n, Candelária - Natal/RN - CEP: 59064-740

Fone/Fax: (84) 3206.7788 

Jornalista Responsável
Anna Karinna

CONSELHO FISCAL

 Lucimar Bezerra Dubeux Dantas
Cargo: 1º Titular

Margarida Célia Rodrigues de Sousa
Cargo: 2ª Titular

Clarival Alberto Chaves
Cargo: 3º Titular

Francisco Eliésio Granja
Cargo: 4º Titular

Ricardo Luiz Matias Pinheiro
Cargo: 5º Titular

José Aldo Monteiro
Cargo: 1º Suplente

DELEGADOS SINDICAIS

Natal- 1ª URT: Ítalo Cabral da Costa
Nova Cruz- 2ª URT: José Orázio Gomes Soares
SET: Maria Alzenete Xavier Moura
Currais Novos -3ª URT:  Jader Maia
Macau - 4ª URT: Vanderson Antunes
Caicó -5ª URT: Reinaldo Batista Rangel
Mossoró – 6ºURT - Erivan Bezerra da Costa
Pau dos Ferros - 7ª URT: Flavius Vinícius R. da 
Silveira
Posto Fiscal Caraú - Luis Carlos Bulhões De Lima
Delegado Sindical Titular - APOSENTADOS E PEN-
SIONISTAS: Francisco das Chagas
Delegados Suplentes:
Mossoró -6ª URT: Rosemblatt F. Gomes Lima
Pau dos Ferros - 7ª URT: Francisco Edson de M. Silva 

EXPEDIENTE
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ICMS

Arrecadação do ICMS no primeiro quadrimestre cresce 20% em 
relação a 2011 e bate novo recorde

A arrecadação do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadoria e Serviços 
(ICMS), cresceu 20% ou 195 milhões em 
relação a  2011. Somente em abril, a arre-
cadação somou R$ 286.908.080,75 frente 
a R$ 246.897.478,65 de abril do ano ante-
rior, R$ 40 milhões ou 16,2% a mais para 
os cofres públicos. 

O ICMS é a principal fonte de re-
ceita tributária do Estado, sendo responsá-
vel por mais de 45% desta em média. Do 
montante arrecadado 25% são destinados, 
por força constitucional, aos municípios 
potiguares. 

A Presidente do Sindicato dos Audi-
tores Fiscais - Sindifern, Marleide Macedo, 
parabeniza o fi sco pelo resultado, mas faz 
um alerta: Poderia ser melhor! “O excelen-
te trabalho desenvolvido pelos Auditores 
Fiscais ao longo dos anos tem propiciado 
esses ótimos resultados. No entanto, veri-
fi camos que não há investimentos necessá-
rios para a continuidade e ampliação desse 
trabalho, pois faltam melhores condições 
de trabalho: veículos da fi scalização estão 
parados por falta de manutenção, postos 
fi scais fechando por falta de estrutura e 
segurança e sistema de informática à bei-
ra de um colapso, etc”. “Poderíamos estar 
arrecadando em torno de 10% a mais, se 
houvesse esse investimento na Secretaria 
da Tributação”, fi naliza Marleide.

Fonte: Portal da Transparência
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Agora no Portal do Sindifern tam-
bém podem ser conferidas as arrecadações 
mensais dos tributos estaduais: Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Di-
reitos (ITCD) e Royalties. Saiba mais sobre 
eles:

 
IPVA - De função exclusivamente 

fi scal, o IPVA é um imposto estadual que 
tem como fato gerador a propriedade do 
veículo automotor. Do total arrecadado por 
cada veículo, 50% são destinados ao gover-

no estadual, enquanto os outros 50% são 
destinados ao município onde o veículo foi 
registrado.

 
ITCD - É um tributo que incide sobre 

a doação ou sobre a transmissão hereditária 
ou testamentária de bens móveis, inclusive 
semoventes, títulos e créditos e direitos a 
eles relativos, ou bens imóveis situados em 
território do Estado, na transmissão da pro-
priedade plena ou da nua propriedade e na 
instituição onerosa de usufruto.

Royalties - Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais. Ain-

da não existe um padrão unifi cado de co-
brança e distribuição de royalties referentes 
às atividades de extração e mineração no 
país.  Os detentores ou proprietários rece-
bem porcentagens geralmente pré-fi xadas 
das vendas fi nais ou dos lucros obtidos 
por aquele que extrai o recurso natural, ou 
fabrica e comercializa um produto ou tec-
nologia, assim como o concurso de suas 
marcas ou dos lucros obtidos com essas 
operações. O proprietário em questão pode 
ser uma pessoa física, uma empresa ou o 
próprio Estado.

O resultado expressivo do mês de março não foi obtido à toa. 
Graças a um trabalho de auditoria realizado pelos auditores fi scais de 
uma unidade regional do interior, um único contribuinte recolheu 
aos cofres mais de R$ 22 milhões, decorrente de um auto de infração 
lavrado em 2009.

A presidente do Sindifern, Marleide Macedo, enaltece o fei-
to e parabeniza os colegas: “Tivemos a informação do brilhante tra-
balho realizado pelos Auditores Fiscais. Por razões legais, de sigilo 
fi scal, não podemos revelar o nome do contribuinte. Um fato como 
esse somente corrobora com o entendimento do papel essencial do 
Fisco para o Estado. Não fosse o conhecimento, perspicácia e qua-
lifi cação do Auditor Fiscal Estadual, certamente esse valor não teria 
sido recolhido. Parabenizo, em nome de toda a categoria, os colegas 
diretamente responsáveis por esse resultado”, ressalta a presidente, 

que continua: “Nossa missão é continuar a recolher os recursos ne-
cessários para fi nanciar os serviços prestados pelo Estado, além de 
combater a sonegação fi scal para o alcance de uma justiça tributária  
adequada e íntegra”.

No entanto, segundo a presidente, a falta de investimentos 
pode comprometer os aumentos de arrecadação averiguados até o 
momento. “Verifi camos que não há investimentos necessários para a 
continuidade e ampliação desse trabalho, pois faltam melhores condi-
ções para isso. Veículos da fi scalização estão parados por falta de ma-
nutenção, postos fi scais fechando por falta de estrutura e segurança e 
o sistema de informática está à beira de um colapso”, alerta Marleide. 
“Poderíamos estar arrecadando em torno de 10% a mais, se houvesse 
esse investimento na Secretaria da Tributação”, fi naliza. 

TRABALHO DO AUDITOR FISCAL IMPULSIONA A ARRECADAÇÃO
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acre

Sindifern solicita apoio de fi liados em ações fi lantrópicas

Há anos o Sindifern de-
sempenha diversos atos de cari-
dade, tendo ajudado, ao longo de 
sua trajetória sindical, várias insti-
tuições fi lantrópicas como asilos, 
instituições, creches, escolas.

Para continuar a desen-
volver essas ações, a diretoria do 
Sindifern solicita o apoio de audi-
tores fi scais dispostos a colabora-
rem junto com o Sindicato nas re-
alizações desses atos de caridade.

Atualmente, a conta reser-
vada para a prática dessas obras 
encontra-se com saldo de R$ 700, 
sendo necessário o envio de mais 
doações fi nanceiras e maior en-
volvimento da categoria, para que 
essas ações fi lantrópicas do fi sco 
ocorram constantemente ao lon-
go do ano.

“Muito além das lutas pe-
los nossos direitos, não devemos 
nos esquecer de fortalecer o nos-
so lado social. Com a união de 
todos, através de pequenos gestos 
de caridade, podemos proporcio-
nar alegria, bem estar aos que ne-
cessitam, além de contribuir para 
o desenvolvimento de uma justiça 
social”, afi rma a presidente do 
Sindifern, Marleide Macêdo.

No momento, o Sindifern, 
ao lado da Fenafi sco e do Sindifi s-
co-AC, solicitam o apoio dos fi lia-
dos para a arrecadação de fundos 
para ajudar ao povo acreano que 
está passando por momentos difí-
ceis devido às enchentes do prin-
cipal rio do Estado, o Rio Acre. 

Até o momento o número 
de desabrigados é de, aproxima-

damente, 150 mil cidadãos. Soma-
se a isso um prejuízo de R$ 22 
milhões na agricultura do Estado.

Os interessados em fazer 
parte desta corrente de solidarie-
dade devem realizar suas doações 

na conta do Sindifern no Banco 
do Brasil - Agência: 1533-4, Conta 
Corrente: 1501900-4.

Com o intuito de continuar a desenvolver o seu lado social, o Sindifern faz um apelo aos fi liados.

A responsabilidade social
também é um compromisso 

do fi sco com a sociedade 
norte rio-grandense. 

Contribua!
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Muito além das lutas sin-
dicais, o Sindifern também se 
preocupa em formar um concei-
to positivo da entidade sindical 
perante a sociedade e seu corpo 
de fi liados. Para isso, os diretores 
Edilson Bezerra Júnior e Pedro 
Lopes e as assessoras de impren-
sa Talita Castanha e Anna Karinna 
Castro participaram, no período 
de 28 de fevereiro a 1º de março, 
do 1º Workshop de Comunicação 
e 2º Encontro das Assessorias de 
Imprensa dos Fiscos Estaduais e 
Distrital, no Brasília Imperial Ho-
tel, em Brasília-DF.

 
No decorrer dos três dias 

de evento, os representantes do 
Sindifern - a maior delegação sin-
dical no evento - trocaram ideias 
com assessores e diretores de co-
municação de outros 28 sindica-
tos fi liados de todo o país. Além 
disso, obtiveram conhecimentos 
diversos sobre conceitos e técni-
cas de comunicação através de 
painéis ministrados por renoma-
dos palestrantes.

 
O evento tratou de assun-

tos como Comunicação e Sindica-
lismo; as novas tecnologias como 
instrumentos de comunicação; 
Media Training; a importância da 
assessoria de Comunicação para 
a formação do conceito nas orga-
nizações sindicais - uma análise 
de assessorias do Fisco; dentre 
outros.

Durante os encontros, 
pôde ser constatada a importância 
do papel do assessor de comuni-
cação na colaboração de um con-
ceito positivo das organizações 
sindicais, como intermediador 
na divulgação das ações jurídi-
cas; na elaboração de linguagens 
características do movimento 
sindical; na inclusão da entidade 
em tecnologias digitais, visando 
aumentar sua representatividade; 
além de ser o profi ssional apto a 
desenvolver treinamentos especí-
fi cos, como o media training, que 
prepara os dirigentes das entida-
des para lidarem adequadamente 
com a imprensa.

  
Para o diretor de Comu-

nicação e Sociocultural, Edilson 
Bezerra Júnior, um evento como 
esse demonstra a preocupação 
que a Fenafi sco e os sindicatos 
fi liados têm com a profi ssionaliza-
ção dos setores de comunicação. 
“Esses encontros promovem a 
valorização técnica, além de pos-
sibilitar a reciclagem e troca de 
saberes entre as assessorias e di-
retorias de comunicação de cada 
entidade fi liada ao fi sco. A inicia-
tiva foi uma ótima oportunidade 
para cada entidade sindical do 
fi sco aprimorar sua rede de co-
municação”, afi rma.

WORKSHOP

Sindifern pre  gia evento de Assessores de Comunicação em Brasília
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Especialização

Fisco do RN recebe Curso de Formação Polí  ca e Sindical

Durante os dias 22 e 
23 de março, 35 auditores fi s-
cais participaram do Curso de 
Formação Política e Sindical 
realizado pelo Sindifern com o 
apoio da Fenafi sco, no Tropical 
Hotel Eco Resort, em São José 
do Mipibú/RN.  Os participan-
tes tiveram a oportunidade de 
aprender e trocar idéias sobre 
aspectos históricos, políticos e 
as peculiaridades do sindicalis-
mo no âmbito regional, nacio-
nal e mundial.

O curso foi ministrado 
pelo diretor de assuntos par-
lamentares e relações institu-
cionais da Fenafi sco, Rogério 
Macanhão, e pelo diretor de 
formação sindical e relações in-
tersindicais da Fenafi sco, Liduí-
no Lopes. O evento teve como 
objetivo criar um projeto que 
promova a formação política e 
sindical em caráter permanente. 

Macanhão parabenizou 
o Sindifern por apresentar uma 
das maiores turmas que o curso 
já teve. “O curso de Formação 
Política e Sindical está sendo 
ministrado em outras unida-
des, e até agora essa é uma das 
maiores turmas que já tivemos. 
É muito satisfatório ver o inte-
resse dos auditores do RN na 
qualifi cação e formação de no-
vas lideranças”, declarou. 

Para a presidente do 
Sindifern, Marleide Macêdo, 
os objetivos foram cumpridos. 
“Precisamos de novos líderes 
sindicais e esse evento surgiu 
no momento certo, para acen-
der e revigorar o lado sindica-
lista de muitos participantes. O 
Sindifern pretende continuar a 
desenvolver este tipo de parce-
ria com a Fenafi sco, e almeja tra-
zer novos cursos de qualifi cação 
para os nossos fi liados”.



EDIÇÃO 69 | Fevereiro/Março/Abril/Maio de 2012 | NATAL/RN  9

O Sindicato dos Auditores Fiscais do RN realizou, no dia 21 de março, uma 
grande mobilização pela aprovação da proposta de emenda constitucional que 
visa criar o teto salarial único para todos os servidores públicos do RN.

A ideia do movimento foi reivindicar do Governo Estadual o envio da Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) para a Assembleia Legislativa. “O teto úni-
co estadual, previsto no art. 37, § 12 da Constituição Federal, quando aprovado, 
implicará na redução na folha de pagamento de até R$ 39 milhões/ano, possibi-
litando o investimento desses recursos em outras áreas governamentais, trazen-
do mais transparência nos gastos públicos e segurança jurídica aos servidores”, 
adianta Marleide Macêdo, presidente do Sindifern.

Após a realização do ato público, uma comissão de Auditores Fiscais, li-
derados pelos presidentes do SINDIFERN e ASFARN, dirigiram-se à governadoria 
para formalizar o pleito. Cabe exclusivamente ao Poder Executivo encaminhar 
para a Assembleia Legislativa a Proposta de Emenda Constitucional sobre o tema 
que, após o trâmite regimental, deve ser aprovada por 3/5 dos membros, ou seja, 
15 deputados, em dois turnos de votação.

Ressalta-se que a proposta do teto único estadual não trata de qualquer 
reajuste salarial, mas sim estabelece o limite máximo de remuneração que pode 
ser alcançado pelos servidores estaduais, com parâmetro no subsídio do desem-
bargador do Tribunal de Justiça Estadual, não permitindo o pagamento de salários 
estaduais acima dos R$ 24,1 mil. 

A presidente do Sindifern explica que a instituição do teto único no Rio 
Grande do Norte é uma bandeira antiga dos auditores fi scais. “Em duas oportuni-
dades, 2006 e 2008, conseguimos que o Poder Executivo encaminhasse a propos-
ta de emenda constitucional à Assembleia Legislativa, mas infelizmente o projeto 
não chegou a ser votado. O atual governo, em julho do ano passado, afi rmou que 
encaminharia essa Proposta novamente, mas até agora não o fez. A instituição 
do teto é uma medida constitucional, que proporcionará segurança jurídica na 
remuneração de todos os servidores públicos, além de economia na folha de pa-
gamento, conforme já dito”, salienta Marleide.

LUTA

Auditores Fiscais lutam pela ins  tuição do teto único para servidores 
públicos do RN.

TETO ÚNICO JÁ! SEGURANÇA PARA O SERVIDOR, ECONOMIA PARA O 
ESTADO E INVESTIMENTOS PARA A SOCIEDADE!
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Está disponível na sede do Sindifern a 
obra “O Contador a Auditoria Fiscal/Contábil 
(Técnicas e Contenciosos)”, do auditor fi scal 
aposentado Paulo Gildo de Oliveira. Ele conta 
um pouco sobre a publicação, sua trajetória no 
fi sco e ainda fala sobre sua produção literária 
na entrevista a seguir. 

Sindifern: Qual o objetivo principal da criação 
deste livro?

 
Paulo Gildo: De facilitar o trabalho do auditor 
fi scal nas esferas federal, estadual e municipal. 
O auditor fi scal que adquirir este livro poderá 
ter mais de 50 incursões em termos de viagens 
pelas escritas fi scal e contábil, abrindo-lhe um 
leque capaz de lhe proporcionar um raio-X do 
dia a dia das empresas.

 
Sindifern: Além de ser direcionada para au-
ditores fi scais, a obra “O Contador a Auditoria 
Fiscal/Contábil (Técnicas e Contenciosos)” é 
dedicada também para quais outras carreiras?

 
Paulo Gildo: Bem, desenvolvi uma literatura 
voltada especifi camente para contadores e au-
ditores fi scais. Mas profi ssionais das áreas da 
Administração Fazendária, Economia, Direito, 
Administração, e empresários em geral tam-
bém encontram assuntos de seu interesse nesta 
obra. 

Sindifern:  Conte-nos um pouco da sua traje-
tória. 

 
Paulo Gildo: Entrei no fi sco do estado da Pa-
raíba, em 1961, e me aposentei em 1989. Há 
32 anos fui professor na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e, atualmente, leciono na 
Faculdade Natalense para Desenvolvimento do 
RN (FARN).

 
Sindifern: Quais outras obras de sua autoria?

 
Paulo Gildo: Já produzi nove obras literárias, 
entre elas “Sonegação Fiscal: Estratégia de 
Combate e Recuperação do Crédito Tributário”, 
de 2003; “Temas Contábeis: Empresariais e Pú-

blicos”, de 2011; “Aprenda ICMS com menos 
enfado”, de 2006; “A postura do Auditor Fiscal”, 
de 1997, entre outras.

Livro

Obra do Auditor Fiscal Paulo Gildo está à venda no Sindifern

Cada exemplar de “O Contador a 
Auditoria Fiscal/Contábil (Técnicas e Con-
tenciosos)” custa R$ 70, e pode ser adqui-
rida no Departamento Financeiro, na sede 
do Sindifern, no horário das 8h às 13h. O 
autor doará 10% do valor arrecadado nas 
vendas dos livros a ações sociais do sin-
dicato. 

Serviço

A campanha pela aprovação do Teto 
Único Remuneratório para os servidores do Rio 
Grande do Norte, desenvolvida pelo Sindicato 
dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte - 
Sindifern, vem ganhando coro em várias esferas 
da sociedade. No mês de abril, a presidente do 
Sindifern, Marleide Macêdo, e o presidente da 
Associação dos Auditores Fiscais do RN -  Asfarn, 
José Fernandes de Macêdo, foram recebidos no 
gabinete da deputada estadual Larissa Rosado 
(PSB/RN), na Assembleia Legislativa.

Na ocasião, os representantes do Fisco 
entregaram à deputada cópias dos ofícios en-
tregues ao Governo Estadual e à Assembleia 
Legislativa, em que são reivindicados o encami-
nhamento e aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição Estadual com o objetivo de fi xar 
o subteto único estadual, conforme previsto no 
art. 37, § 12, da Constituição Federal. Além dis-
so, a deputada também recebeu o material jor-
nalístico da repercussão do assunto em diver-
sos veículos de comunicação e alguns folders 
explicativos sobre os benefícios da adoção do 
Teto Estadual.

Durante o encontro, a presidente do 
Sindifern, Marleide Macêdo, afi rmou que o Teto 

Único é uma questão de isonomia, justiça social 
e moralidade. “A aprovação desta proposta com 
certeza irá benefi ciar todos os servidores públi-
cos, pois estabelece a remuneração máxima ba-
seada em um servidor público de carreira, qual 
seja, o Desembargador do Tribunal de Justiça”, 
esclarece.

Os presidentes das entidades sindicais 
também destacaram a economia de R$ 27 mi-
lhões/ano na folha de pagamento que a implan-
tação do Teto proporcionará,  garantindo assim 
mais dinheiro para o Governo realizar investi-
mentos em outras áreas como educação, saúde, 
segurança pública e infraestrutura.

A deputada Larissa Rosado garantiu seu 
apoio à luta e se comprometeu a fomentar o 
debate na Casa e a buscar alianças favoráveis 
para a aprovação do Teto Estadual assim que 
a Proposta chegar à Assembleia Legislativa. Por 
fi m, após a reunião, os representantes do Sin-
difern e da Asfarn ainda percorreram os corre-
dores da Assembleia Legislativa, distribuindo 
folders explicativos sobre a luta do Teto Único 
no RN, para deputados como Fernando Minei-
ro e Márcia Maia, além de assessores e cidadãos 
presentes.

audiência

Sindifern e Asfarn são recebidos pela Deputada Larissa Rosado
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NACIONAL

REPRESENTAÇÃO

Auditores elegem delegados do Sindifern para eventos em Alagoas

Diretor do Sindifern é empossado no CEPS

Serão realizados de 13 a 17 de agosto a 
5ª Plenária Nacional do Fisco Estadual e Distri-
tal (5ª PLENAFISCO) e o 5º Congresso Nacional 
Extraordinário do Fisco Estadual e Distrital (5º 
CONAFISCO Extraordinário), em Macéio/AL. 
Os eventos são uma realização da Fenafi sco em 
parceria com o Sindicato do Fisco de Alagoas 
(Sindifi sco/AL).

 
O Sindifern se prepara para formar uma 

comitiva de 40 auditores fi scais com acompa-
nhantes interessados em representar o fi sco 
norte rio-grandense em Alagoas. Os delegados 
que representarão o sindicato foram eleitos em 
Assembleia Ordinária, no último dia 17 de abril. 
São eles: Jaime Dantas, eleito pelos aposenta-
dos; Rosemblatt Lima, pelo interior; e pela base 
Jorge Rodrigues, com 14 votos, Sérgio Roberto, 
com 13 votos e Saionara Pereira, com 13 votos. 
Já haviam sido eleitos para as duas vagas reser-
vadas para diretoria Alcides Castro e José Vieira.

 

As inscrições para os eventos já estão 
encerradas. O fi liado que não pretender ir com 
transporte particular deverá entrar em conta-
to com o Sindifern e solicitar sua inclusão no 
ônibus que será contratado pelo Sindicato. Em 
breve, serão informados os custos de desloca-
mento.

 
Evento

 
O Conafi sco é o órgão de deliberação 

máxima da Fenafi sco e é realizado a cada triênio 
ou quando convocado extraordinariamente, na 
forma de Assembleia Geral, com participação 
de delegados previamente escolhidos pelos res-
pectivos sindicatos, de acordo com o disposto 
no artigo 12. No período compreendido entre 
um Conafi sco e outro, a Fenafi sco realiza uma 
Plenária Nacional do Fisco Estadual e Distrital 
(Plenafi sco), para discutir teses de interesse da 
categoria.

 

Os eventos sempre trazem temas de 
acentuada importância, além de ser uma ótima 
oportunidade que os auditores fi scais de todos 
os Estados têm para aperfeiçoar seus conheci-
mentos técnicos, possibilitando, ainda, uma 
proveitosa troca de informações.

O diretor de Formação Intersindicais do 
Sindifern, Pedro Lopes, foi empossado conse-
lheiro efetivo do Conselho Estadual de Previ-
dência Social - CEPS, representando os servi-
dores públicos ativos do Estado do Rio Grande 
do Norte. O Conselho foi instituído pela Lei 
Complementar Estadual n° 308, de 2005, sendo 
órgão superior de deliberação colegiada, vincu-
lado ao órgão gestor previdenciário, composto 
por dez Conselheiros efetivos e dez Conselhei-
ros suplentes, todos escolhidos dentre profi s-
sionais com formação superior, experiência e 
notório saber nas áreas de Seguridade, Admi-
nistração, Economia, Finanças ou Direito, para 
mandatos de dois anos, admitida uma única re-
condução.

 “É uma honra tornar-se conselheiro do 
CEPS. Durante os dois anos de mandato, ao 
lado dos demais conselheiros, vamos ter como 
missão a defesa dos interesses dos servidores 
públicos estaduais, garantindo a aposentadoria 
e pensão tanto dos atuais benefi ciários como 
dos futuros. Também observaremos questões 
relativas à manutenção do poder de compra dos 

benefícios, que já são previstos na Lei Comple-
mentar n. 308/2005; o bom atendimento aos 
usuários, que sempre pode ser melhorado; e 
fi caremos muito atentos a privataria da previ-
dência pública que está acontecendo no Gover-
no Federal, mas que lutaremos durante nossa 
gestão para não acontecer no Estado”, afi rma 
Pedro, que ressalta: “Buscarei manter contato 
periódico com todos os sindicatos, prestando 
conta do meu trabalho. Afi nal, represento os 
servidores públicos”. 

  A indicação do diretor Pedro Lopes 
ao cargo, que não é remunerado, foi realizada 
pelo Fórum dos Servidores Públicos Estaduais 
em 2007, sendo ratifi cada em junho de 2011, 
e ocorreu em virtude da participação ativa do 
Sindifern na reforma previdenciária do Estado 
em 2005. Para Pedro, um representante do fi sco 
ocupar esse cargo é algo de grande valia, pois 
demonstra o reconhecimento, por parte dos 
demais sindicatos, do trabalho que o Sindifern 
desenvolveu ao denunciar as revogações de di-
reitos durante a reforma previdenciária estadu-
al, inclusive a retirada do 13º salário dos apo-
sentados.

A entidade do fi sco liderou o movimen-
to sindical, que contou com a participação dos 
sindicatos da Saúde, Educação, Administração 
Indireta, médicos, entre outros,  recuperando 
importantes direitos, inclusive da majoração 
do tempo de benefício previdenciário para os 
fi lhos até 24 anos, quando o Governo pretendia 
reduzir de 21 para 18 anos. Além de Pedro Lo-
pes, também foram indicados pelo Fórum para 
representar os servidores públicos os auditores 
fi scais Eleazar Brito, então ex-presidente do Sin-
difern, que tomará posse futuramente no Con-
selho Fiscal, e Alcides Pereira de Castro. Ambos 
também participaram ativamente dos trabalhos 
em defesa dos servidores estaduais.

“Entendo que veio em boa hora a cons-
tituição do Conselho de Previdência do Estado 
do RN, pois no momento a previdência pública 
está sendo reformada. O projeto de criação do 
fundo previdenciário federal (Funpresp), que já 
foi aprovado na Câmara dos Deputados e está 
atualmente no Senado Federal, modifi cará o 
sistema de fi nanciamento da previdência, que 
deixará de ser solidário”, afi rma a presidente do 
Sindifern, Marleide Macêdo.

Para o novo empossado Pedro Lopes é 
preocupante as aposentadorias dos atuais ser-
vidores ativos, quando eles foram receber da-
qui há 10 ou 20 anos, este benefício. “O atual 
momento, mostra que esses servidores públicos 
não terão fonte própria de fi nanciamento, ense-
jando incertezas no futuro quanto à percepção 
integral do direito. Ficaremos muito atentos a 
essa questão durante nossa gestão. Além disso, 
será nossa proposta permanente defender e ze-
lar pelo patrimônio e fi nanças da previdência 
estadual, garantindo os benefícios dos nossos 
aposentados”, enfatiza Pedro Lopes.    

No Conselho, durante os dois anos de 
mandato, o novo empossado realizará funções 
relativas ao acompanhamento e avaliação da 
gestão operacional, econômica e fi nanceira dos 
recursos do RPPS/RN; exame e emissão de pa-
receres conclusivos sobre propostas de altera-
ção da política previdenciária do Estado; deli-
beração sobre a autorização para a substituição 
do regime fi nanceiro do Plano de Benefícios à 
cargo do Fundo Previdenciário; acompanha-
mento e fi scalização da aplicação da legislação 
pertinente ao RPPS/RN; garantia do pleno aces-
so dos segurados e dependentes às informações 
relativas à gestão do RPPS/RN, entre outras ati-
vidades.
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O Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio 
Grande do Norte (Sindifern) completou, no úl-
timo dia 17 de fevereiro, 23 anos de luta e de-
dicação às causas do fi sco norte rio-grandense.  
Fundado em 1989, o Sindifern é um dos mais 
importantes e respeitados sindicatos do país, 
com mais de 900 fi scais fi liados entre ativos, 
pensionistas  e aposentados.

Ao longo desses anos, muitas têm sido 
as linhas de frente  da entidade que, por meio 
de ações políticas, jurídicas e sociais, busca lu-
tar por uma remuneração adequada para o car-
go, melhores condições de trabalho, indepen-
dência funcional e, principalmente, qualidade 
de vida da categoria.

De acordo com a presidente, Marleide 
Macêdo, foram inúmeras as conquistas nesses 
23 anos. Ela destaca a unifi cação das carreiras 
(em 1990); os reajustes salariais (1994, 1995, 
1996 e 2000); a elevação da carreira para ní-
vel superior (1996); a política de incentivo à 
produtividade (2000); o recebimento de pre-
catórios relativo à ação que requereu corre-
ção monetária dos salários de 1988 (2007); a 
reestruturação das regras de promoção (2009); 
a promoção de 222 auditores fi scais em decor-
rência de trabalho promovido pelo Sindifern, 
entre outras vitórias.

No aspecto físico, o Sindicato funciona 
numa sede própria, ampla e confortável, na 
qual promove cursos, confraternizações e ofe-
rece serviços nas áreas Jurídica e de Imprensa. 
A entidade ainda conta com um setor fi nancei-
ro e um departamento exclusivo para aposenta-
dos e pensionistas. A sede do Sindifern também 
possui um auditório com capacidade para 130 
pessoas, destinado à realização de conferên-
cias, seminários, assembleias e palestras.

Toda a diretoria, fi liados e funcionários 
que fazem parte Sindifern desejam que a en-
tidade continue a manter uma postura crítica, 
combativa e engajada nas lutas relacionadas às 
questões da categoria fi scal dos servidores pú-
blicos do RN. “É com esse espírito que come-

moramos os 23 anos do Sindifern. É uma honra 
fazer parte da longa trajetória desta entidade, 
marcada pela defesa dos direitos dos auditores 
fi scais do Rio Grande do Norte”, exclama a pre-
sidente Marleide Macêdo.

trabalho

Sindicato dos Auditores Fiscais do RN completa 23 anos de luta
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Para ter uma comunicação 
mais ágil, moderna e transparente, 
o Sindifern investe em diversos 
canais de comunicação, sejam eles 
internos ou externos, a fi m de que 
toda categoria Fisco saiba das di-
versas ações desempenhadas pelo 
Sindicato.

A atual política de comu-
nicação adotada pela diretoria 
fez com que a entidade possuísse 
hoje, além do portal  www.sindi-
fern.org.br, um fórum interno de 
discussão da categoria e perfi s em 
redes sociais, como o Twitter e o 
Facebook.

De acordo com o diretor 
de comunicação do Sindifern, 
Edilson Bezerra Júnior, as redes 
sociais são uma tendência na co-
municação mundial. “O nosso 
objetivo foi proporcionar uma 
maior divulgação das ações de-
senvolvidas pelo sindicato e pelos 
auditores fi scais, além da facilitar 
contatos com representantes de 
outras categorias, autoridades po-
líticas, jornalistas e formadores de 
opinião. Uma notícia no Twitter 
ou Facebook poder ganhar uma 
dimensão nacional e até mundial. 
Hoje o Sindifern é fonte de notícia 
para diversos veículos de comuni-
cação”, destaca Edilson.

Atualmente, o perfi l do Sin-
difern no twitter (twitter.com/sin-
difern) possui cerca de 300 segui-
dores e é o principal responsável 
pelas divulgações dos recordes de 
arrecadação de ICMS, campanhas 
como o Teto Único Estadual, PEC 
89/07, entre outros. Já a Fan Page 
do Sindicato na rede Facebook 
(www.facebook.com/pages/Sindi-
fern), publica fatos e imagens das 
últimas ações da entidade sindical 
e atualmente tem um alcance se-
manal de mais de 250 visualiza-
ções.

“Também é fundamental 
para a difusão dessas informações, 
o apoio que recebemos dos audi-
tores fi scais que, através de seus 
próprios perfi s, replicam as ma-
térias do Sindifern. Através dessas 
iniciativas, estamos cada vez mais 
conquistando espaço  na socieda-
de, além de gerar mídias espon-
tâneas e ganhar credibilidade na 
imprensa”, afi rma a presidente do 
Sindifern, Marleide Macêdo.

Conheça agora e faça parte 
das redes sociais do Sindifern:

www.twitter.com/sindifern
https://www.facebook.

com/pages/Sindicato-dos-
Auditores-Fiscais-do-RN-Sindi-

fern/383358005010699

comunicação

Sindifern nas redes sociais
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PAGAMENTO DOS ATRASADOS RELATIVOS ÀS PROMOÇÕES 
DE 2010

- Mandado de Segurança 2010.004879-5; julgado proceden-
te, determinando a implantação dos valores pecuniários em decor-
rência da portaria de promoção publicada em janeiro de 2010, bem 
como o pagamento do retroativo até 21.05.2010;

- Embargos à execução 2011.008021-5; Defesa apresentada 
pelo Estado sustentando que o cálculo apresentado pelo SINDI-
FERN possui um excesso de R$ 6.468.803,01 (seis milhões, quatro-
centos e sessenta e oito mil e oitocentos e três reais e um centavo), 
posto que o valor correto seria, no seu entender, R$ 304.836,40 
(trezentos e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta 
centavos),

Estágio atual: O SINDIFERN apresentou impugnação aos 
embargos, encontrando-se o processo, desde 23.02.2012, na Procu-
radoria de Justiça (Ministério Público) para pronunciamento.

IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO, INSALUBRIDADE, 
PERICULOSIDADE E AS HORAS-EXTRAS

- Ações ordinárias n.º 0003612-53.1996.8.20.0001 e 
0013562-81.1999.8.20.0001;

Estágio Atual: Em razão das várias notícias de descumpri-
mento da ordem judicial de implantação dos adicionais, o juízo da 
4.ª Vara da Fazenda Pública determinou a intimação do Estado do 
Rio Grande do Norte e do Secretário de Administração e Recursos 
Humanos para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem se a deci-
são foi cumprida ou, se não, quais as razões para o descumprimen-
to. Este prazo se esgotará em 11.06.2012.

RECEBIMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE TRATA DO ADICIO-
NAL NOTURNO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E DAS 
HORAS-EXTRAS

Ações ordinárias n.º 0003612-53.1996.8.20.0001, 
0013562-81.1999.8.20.0001, embargos à execução n.º 0033244-
70.2009.8.20.0001;

Estágio Atual: O SINDIFERN noticiou ao juízo que o Estado 
do Rio Grande do Norte não apresentou os documentos solicitados 
pelo perito, motivo pelo qual se fazia necessária a conclusão do 
trabalho pericial com a conseqüente apresentação dos números da 
perícia. Em seguida, o juízo intimou o perito para dizer se o Es-
tado tinha apresentado a documentação e precisar a atual fase da 
perícia. Em decorrência disto, foi informado pelo perito, na data 
de 25.05.2012, que não obteve a documentação requisitada e que 
precisaria de mais 20 (vinte) dias para concluir os cálculos. Quanto 
aos honorários, solicitou ao juízo a intimação do Estado para fazer 
o depósito da quantia faltante. 

Vale recordar que já se encontra inscrito, em nome do SIN-
DIFERN, precatório (2011.008393-6) concernente ao valor sobre o 
qual não repousa discussão na execução dos adicionais, no valor 
de R$ 37.765.654,54 (trinta e sete milhões, setecentos e cin-

qüenta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e cin-
qüenta e quatro centavos), em benefício de 333 substituídos 
processuais.

URV

Ação ordinária n.º 0001260-54.1998.8.20.0001 
(001.98.001260-1);

Estágio Atual: Quanto ao mérito, o processo continua sus-
penso por força de decisão proferida em agravo de instrumento 
n.º 2004.004660-0, que determinou a suspensão da execução en-
quanto não transitado em julgado o agravo de instrumento n.º 
2004.003047-9, no qual se discute a (in)tempestividade dos embar-
gos à execução interpostos pelo Estado do Rio Grande do Norte.

Diante destes fatos, temos o seguinte panorama: (1) proces-
so de execução suspenso por força da pendência do transito em 
julgado do agravo de instrumento n.º 2004.003047-9, atualmente 
em sede de recurso especial n.º 762.126; (2) discussão afeta aos 
honorários sucumbenciais em sede de agravo em recurso especial 
virtual;

Os autos físicos encontram-se no juízo da execução (5º Vara 
da Fazenda Pública) aguardando os desfechos dos recursos men-
cionados.

PROMOÇÕES 97

Processo: 001.97.022868-7

Estágio Atual: Convocação dos auditores fi scais que foram 
promovidos no ano de 1998 para iniciarem a execução individual 
das diferenças pecuniárias a quem fazem jus em função do atraso 
no ato promocional, que deveria ter ocorrido no ano anterior, 1997.

Para que isto seja possível, o auditor deverá elaborar, pes-
soalmente ou por contador, o cálculo da execução, que deverá ser 
entregue à assessoria jurídica do SINDIFERN para ingresso da exe-
cução. Deverá ainda o servidor assinar procuração e pagar as custas 
judiciais do seu processo, cujo valor será precisado levando como 
base de cálculo o montante do cálculo da execução.

Para maiores informações procurar Cleijane na sede do Sin-
difern ou a assessoria jurídica.

- PROMOÇÕES 2007;

Processos: individuais ou em grupo, sem substituição pro-
cessual pelo SINDIFERN.

Estágio atual: Nestes processos estão sendo buscadas as 
promoções concernentes ao ano de 2007, que não foram defl agra-
das de ofício pela Secretaria de Tributação. Já obtivemos sentenças 
favoráveis, possibilitando ao auditor a ascensão de nível, bem como 
a diferença pecuniária correspondente. Contudo, a maioria dos 
processos ainda se encontram pendentes de apreciação.

Informes Jurídicos
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O Sindifern, representado por 
Marleide Macêdo, presidente; José Bil-
ro, diretor fi nanceiro; e Reinaldo Ran-
gel, delegado sindical, estive junto com 
a diretoria da Federação Nacional do 
Fisco Distrital e Estadual (Fenafi sco), 
em Brasília-DF, para realizar trabalho 
político a fi m de que a PEC 89/07, que 
trata sobre o teto único nacional, seja 
incluída na pauta de votação do plená-
rio da Câmara dos Deputados.

Até o momento, os representan-
tes do fi sco já conseguiram a assinatura 
para o requerimento de votação da PEC 
89/07 dos deputados federais Henrique 
Eduardo Alves (PMDB/RN) e Sandra 
Rosado (PSB/RN). Também já foi agen-
dada a audiência com o líder do DEM 
na Câmara, Antônio Carlos Magalhães 
Neto, por intermédio do senador José 
Agripino (DEM/RN), que entendeu a 
importância da aprovação da PEC 89/07.

O grupo também visitou os ga-
binetes dos deputados João Maia (PR/
RN) e Fátima Bezerra (PT/RN), os quais 
demonstraram total e irrestrito apoio a 
proposta do teto único nacional.

Nos encontros realizados, foi ex-
plicado aos parlamentares a importân-
cia que a PEC 89/07 tem para os servido-
res públicos do Brasil. “Demonstramos 
que a PEC não traria nenhuma despesa 
para o Poder Executivo, inclusive que 
poderia trazer economia, a exemplo do 
Estado do RN, pois se o nosso Teto Úni-
co para os servidores do RN, for apro-
vado com base no subsídio do desem-
bargador, o Estado terá a economia de 
mais de R$ 2 milhões por mês”, conta 
Marleide.

Ainda segundo a presidente do 
Sindifern, o deputado Henrique Alves, 
após a audiência, assegurou aos audi-
tores fi scais presentes que iria se reunir 
com os deputados João Eduardo Dado 
(PDT/SP), autor da proposta, e com o 
deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE). 

A PEC 89/07 visa estabelecer o 
teto único remuneratório para todos os 
servidores públicos do país, como base 
no subsídio do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Caso seja aprovada, 
a medida resgatará a isonomia entre os 
poderes. além de propiciar a segurança 
jurídica a todos.

articulação

Sindifern e Fenafi sco ar  culam apoio para votação da PEC 89

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;

Processos: Individuais, já em curso; Coletivo, a ser ajuizado.

Estágio atual: Em reunião de diretoria foi proposta pela as-
sessoria jurídica interposição de demandas postulando a não inci-
dência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, a 
exemplo do que já ocorre com a contribuição previdenciária.

A assessoria jurídica procedeu com a impetração de ações in-
dividuais e nos próximos dias estará ajuizando a demanda coletiva. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Processos: individuais (pensionistas e aposentados)

Estágio atual: Com o propósito de impedir o desconto da 
contribuição previdenciária nos proventos de pensão ou aposenta-
doria dos pensionistas e aposentados fi liados, foram ajuizados Man-
dados de Segurança e Ações Ordinárias, feitos nos quais foram defe-
ridas medidas liminares suspendendo o desconto indevido.

Alguns mandados de segurança já transitaram em julgado, es-
tando inclusive inscritos em precatórios os valores devidos a título 
de restituição.

Outros mandados de segurança e todas as ações ordinárias 
ainda não tiveram o transito em julgado, em função da repercussão 
geral sobre a matéria declarada pelo STF.

REVISÃO DE PENSÃO

Processos: Individuais (pensionistas)

Estágio atual: As demandas visando corrigir o valor das pen-
sões motivaram a formação de jurisprudência no TJRN no sentido de 
impedir o IPERN de, antes de realizar os cálculos de pensão, reduzir 
a remuneração do servidor falecido ao subteto constitucional.

Atualmente, a maioria das ações já foram julgadas proceden-
tes em primeira e segunda instancia, estando no aguardo do pronun-
ciamento do STF nos Recursos Extraordinários ofertados pelo IPERN.

Algumas ações já se encontram em fase de execução.

Assessoria Jurídica do Sindifern  - Monte de Hollanda Advocacia

Tiago Fernandes de Souza



Sempre atuantes nas causas do 
fi sco, os representantes do Sindifern 
são presenças constantes nas reuniões 
do Conselho Deliberativo da Fenafi sco. 
Os eventos ocorrem todo mês e já fo-
ram realizados em 2011 nas cidades de 
Brasília/DF, Salvador/BA e Canela/RS. A 
próxima reunião acontece em Fortaleza/
CE, nos dias 10 e 11 de julho.

Destacam-se como os principais 
assuntos nas pautas de deliberação 
dessas reuniões, os encaminhamentos 
sobre as demandas do fi sco em âmbito 
nacional, como a PEC 89/07 do teto úni-
co nacional, reformas da previdência e 
tributária, entre outros.

O Sindifern, representado pela 
presidente Marleide Macêdo e os direto-
res Moisés Matos e Alcides Castro tam-
bém participaram do VIII Encontro dos 
Assessores Jurídicos do Fisco Estadual e 
Distrital, nos dias 03 e 04 de maio, no 
auditório do SINFRERJ/RJ no Rio de Ja-
neiro.

 
E os auditores fi scais Adielson 

Gomes e Flávia Rocha prestigiaram o 
workshop “A importância e a estrutura 
ideal das Administrações Tributárias e 
dos Postos de Fiscalização nos Estados”, 
em Belo Horizonte/MG. Adielson Go-
mes participou da mesa redonda e mi-
nistrou a palestra: “A experiência do Rio 
Grande do Norte no tratamento da NF-e 
e a extinção de Postos Fiscais”.

“A troca de experiência e o in-
tercâmbio de ideias são atitudes bastan-
te valorizadas pelo Sindifern. Eventos 
como estes, além de nos qualifi car pro-
fi ssionalmente, são excelente oportuni-
dades para aprendermos um pouco a 
mais, e traçar melhores estratégias sindi-
cais a níveis nacionais e regionais”, des-
taca a presidente do Sindifern, Marleide 
Macêdo.

PARTICIPAÇÃO

Sindifern par  cipa dos eventos nacionais do Fisco
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